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Uma explicação necessária

Transmittida no intervallo do 3." para o 4." acto de "Rigoletto'

na noite de 16-Junho-926

DÉhtre os que, nesta noite, ou-

vem .o
" Rigoletto ", iradiado pela

Radio Sociedade, que lhes leva a

musica do Teatro Municipal ao lar

que Jhes dá a oportunidade de ou-

vir coramodamente a voz maravi-
lhosa da notável soprano patrícia

Bidú Sayão — quantos ignoram o

i|tte ,é a Radio Sociedade e, o que
é peor, quantos delia farão uma
idéa falsa?

Muitos, sem duvida alguma.
Será a Radio Sociedade uma em-

presa industrial de publicidade?

Valer -se -á a nossa instituição da
maravilha que c a telephonia sem
lio para exploração da industria

ila publicidade?

Aos que têm essa pergunta no
espirito, nós convidamos para uma
visita á nossa sede e um exame de

nossos archivos

.

Antes, nos permittimos, porém,
uma explicação.

A "Radio Sociedade " nasceu no
seio da Academia Brasileira de Sci-

encias, Fundaram-n'a varias brasi-

leiros esforçados, que se conven-

ceram de que a " Radio Telephonia
"

poderia operar, no Brasil, pela dif-

íusão da cultura, dada a sua effi-

ciencia como elemento de divulga-

ção, uma verdadeira obra de trans-

formação .

Fundada com esse espirito de

idealismo a " Radio Sociedade

"

pioneira da radiotelcphonia no Bra-

sil vem mantendo o programma
inicial, a1 custa de ingentes esforços,

mas conv uma tenacidade evidente.

O seu archivo demonstra o êxito

de sua actuação. Seus cursos,

suas palestras avulsas, são o ai-

testado vivo do esforço por dif-

fundir a cultura pelo povo brasi-

leiro. Vencendo distancias que,

para o norte e para o sul, ultra-

passam as fronteiras nacionaes a

Radio Sociedade leva noções de

sciencía aos mais longiquos recan-

tos do Brasil.

Sua acção, entretanto, não se li-

mita á scieucia. A cultura artís-

tica é um dos seus grandes obje-

ctivos e na organização dos seus

[irofjramtiias imisicaes, nos dias de

grandes concertos, a preoceupação
da divulgação da boa musica é a

sua directriz. O serviço que, nesse

ponto, ella presta aos seus ouvintes

t- inestimável.

Ouvida nos mais longínquos re-

cantos do território do Brasil, ella

suppre, com as suas irradiações a

difiencia de elementos existente no

interior do paiz e que, si, não fos-

se a radiolelephonia, tornaria im-

possível ás populações de nosso
" hinterland " o conhecimento da
bôa musica. Basta buscar na tran-

smissão de uma opera cantada por

um bom conjunto no Theatro Mu-
nicipal do Rio de Janeiro, até os

confins do Amazonas, do Rio
Grande do Sul, de Matto-Grosso
para ter-se uma idéa precisa da uti-

lidade enorme de nossa instituição

que, aliás, não está só no desem-
volvimento dessa benéfica activi-

dade, pois, a seu lado, e agindo

com os mesmos objectivos, o Radio
Club do Brasil attinge com egual

efficiencia a mesma finalidade.

K como se faz tudo isso?

Como fuucciona essa instituição

que presta ao publico de todo o

Brasil tão grandes e laboriosos ser-

viços?

Como são mantidos, em ultima

analyse, todos esses serviços?

Terão todos os nossos ouvintes

uma idéa exacta dos esforços em-
pregados para a consecução dos
nossos objectivos?

Saibam, pois, os que não conhe-
cem esses esforços que, para que a

musica, a noção scientifica, a in-

formação diária dos acontecimen-
tos mundiaes ^ a informação com-
mercial, tão útil ao interior do paiz,

lhes cheguem aos lares, é preciso

manter-se uma apparelhagcm custo-

sa e a organização de programmas
diários também custosos.

A nossa apparelhagem, obtida por

meio de esforços formidáveis, re-

presenta um valor de seis mil libras

esterlinas e a sua montagem custou

cem contos de réis.

Mas, essa apparelhagem techni-

ca, com o continuo funecionamento
de nossa estação, deprecia-se, gasta-

se, exige substituição de peças, de
válvulas, impõe cuidados esmera-
dos de conservação, dada a deli-

cadeza de suas peças. Basta lem-
brar que trabalhamos, só na estação

transmissora, com oito grandes vál-

vulas de transmissão, cujo preço

médio é de .10 libras cada uma,

Qu-lgnor Iniormn j moKtp o comtnoT"*ci,d(* V-fltr * Hfcetro r" *»^ le Ibr prMtvr,
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cttjo duração média é de mil horas
e que estão sujeitos a accid entes de
toda' a sorte.

Só de energia eléctrica o nosso
consumo se eleva a uma média de
trcs mil kílowatts mensaes. Isto no
no que diz respeito á estação tran-

smissora; não nos referindo á ap-

pareihagem amplificadora montada
nos theatros e nos outros locaes de
onde fazemos irradiações fora do
" studio ", appareihagem essa custosa.

Essas irradiações dos theatros e de

fora do " studio " exigem ainda
linhas de transmissão que obtemos
por locação onerosa, da Companhia
Telephonica.

Tudo isso, além dos ataques tra-

zidos pelo uso, precisa, ainda, ser

transformado, modificado, substi-

tuído frequentemente para que, em
nossas irradiações, possamos acom-
panhar os progressos da radiotde-
phonia, que são rápidos, surgindo

vertiginosamente, de dia para dia.

Até ahi, quanto á appareihagem
material.

Com relação á execução dos pro-

grammas que transmitamos diaria-

mente, não menores são as respon-

sabilidade de nossa instituição.

A informação commercial que

vae orientar, na recepção de seus

negócios, o productor principal-

mente no interior do patz não ser-

vido por outra fonte de informa-
ções rápidas é seguras ; o noticiário

sobre os prlncipaes acontecimentos
muhdiaes ; o serviço de informa-
ções desportivas; a musica, a licção,

a palestra scientífíca e litteraria —
tudo isso exige esforços.

Como se faz tudo isso?

Terão os nossos ouvintes uma
noção exacta dos esforços empre-
gados para a consecução de nosso
"' desideratum " f

A "Radio Sociiedade " vive das
contribuições de seus sócios, das

casas e instituições que contribuem
para o fundo de " Broadcasting

"

e, actualmente do serviço de publi-

cidade ultimamente inaugurado co-

mo derradeiro recurso para enfren-

tar as dif ficuIdades que se ac-

cumulam

.

Sua receita, entretanto, não lhe

permitte socego. Com uma des-

pesa mensal muito superior â uma
dezena de contos de réis, a manu-
tenção de seus serviços é o seu

grande problema, a exigir soluções

mensaes. .

.

Entretanto, uma instituição que
distríbue a mancheías a cultura in-

tellectual e artística, que leva aos
lares, aos sítios, ás fazendas do
mais escondido interior o prazer da
bpa musica e as informações de

toda natureza, devia merecer uma
situação melhor.
Seus Directores empregam todos

os seus esforços sem qualquer com-
pensação que nãó seja o prazer dos
resultados obtidos na obra gran-
diosa a que se lhe dedicaram, a custa

mesmo cie sacrifícios pessoacs.

E se na lueta não são vencidos

esses esforços, deve-se isso, de um
lado ao trabalho continuo dos Di-

rectores e á dedicação de alguns
amigos que supprem, com donativos
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DO NOSSO MIGROPHONE

Varies motivos determina-

ram o atrazo sempre crescente

de "Electron" sem que podes-

semos corrigir essa grande

falha.

Até seu S.° numero, tinham

os seus leitores ensejo de o

receberem com regularidade

.

D'ahi para cá, nasceram empe-
cilhos de toda a sorte e por

mais esforços qtie empregás-

semos tudo redundava inútil.

A mudança das officinas onde

é "Electron" impresso, foi a

maior causadora desse atrazo

.

Depois a difficuldade de harmo-

nisar vários elementos como
sejam "clichérie", composição,

impressão, encadernação, etc...

por não contar com os fartos

recursos grapbicos que outras

officinas possuem.

Felizmente o mal esta sanado

e de hoje em diante os números
que se seguirem .serão en-

tregues regularmente ao Cor-

reio e ao Destribuidor para

a remessa aos sócios da Radio
Sociedade e á venda avulsa

nesta capital e interior.

Apresentando mil desculpas

pelo mal involuntário que ví-

nhamos praticando, agradece-

mos as attenções que nunca
nos faltaram de parte de nossos

leitores e dos nossos annuncí-

antes a quem devemos unica-

mente a nossa razão de exist"r.

generosos, a-s dificiencias orçamen-
tarias'.

Como será possível crear-se a si-

tuação que permitta a satisfação .de

todos as necessidades de nossos ser-

viços com maior vantagem para u

publico, e com tranqui 11idade para
nós?

Si todos os que, de qualquer for-

ma, se valem das inrradiações da
Radio Sociedade fossem seus asso-

ciados, se lhe dessem a insignificante

contribuição de uma mensalidade, a
instituição que lhes presta serviços
teria a situação que merece e, ainda,

o que é mais natural, poderia melhor
beneficiai-os proporeionando~lh.es pro-
grammas cada vez melhores. Por-
que, e é preciso notar isso, todos os
recursos da Radio Sociedade, mas
todos sem excepção, são destinados
aos seus serviços de programmas e

de appareihagem technica.

Uma simples questão de recipro-
cidade de forças e, convenhamos,
fácil, tão pouco onerosa para os
que nos ouvem e que tanto rece-
bem d. nós. .

.

i
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Radio Sociedade Mairynk Veiga

Acaba a Radio Sociedade Mayrink
Veiga de inaugurar a sua nova esta-

ção diffusora.

Vem, assim, satisfazer as exigên-
cias do publico, cada vez ma :

s impe-
riosas, com o progresso crescente da
radiotelephonia entre nós.

Está muito dif fundido cm nosso
paiz o habito por essas surprehen-
dente communicações, que alcançam
partindo desta capital, os mais lon-
gínquos recantos do território naci-

onal, por vezes, ultrapassando as

fronteiras

.

A nova estação, mantida pela fir-

ma Mayrink Veiga & Cia., foi ideali-

sada pelos nossos bons amigos Enge-
nheiro Cauby Araújo c Gilberto Flo-

res e executada pelo Engenheiro Vic-

toriano Augusto Borges que traçou o
seu circuito e dirigiu a montagem,
auxiliado pelos technicos daquella

Sociedade, dispõe de alta potencia-
lidade, sendo suas irradiações em
ondas de 260 metros.
Com essa ínnovação, ganham bsa-

tante os amadores. da boa musica, re-

cebendo, com apuro de detalhes, as

irradiações dos programmas de arte,

organisados com muito gosto pelo di-

rector da revista " Brasil Musical ".

Sr. Felício Mastrangelo.
Commemoraudo a inauguração da

nova estação, foi realisada uma ex-

celletlte hora artística, com a colla-

boração dos" appláudidos htellectu-

(lliiiiiuu for ih-MliTlmlo lior iiluriini 2111 nuncln nnrnio. nín. vp pníjueçn de pitar "Electron'



aes Sra. Rosalina Coelho Lisboa, Dr.

Bastos Tigre, Sra. Elsa Martinho,

Sr, Adaeto Filho, Sra. c Sr, Ben
Polack.,,Sta. Rosalina Cândido Men-
descéâorttos; apreciados artistas

.

Míío "é justo esquecer o nome de

Antenor Mayrink Veiga o esforçado
r.idio-amador a quem se deve in-

contestavelmente a rcalisação dessa

ohra que significa o seu interesse

em dotar a nossa Capital com mais
uma potente diffusora.

ElectroHj se sente felii em regis-

trar esse acontecimento congratulan-

do-se com todos os scmíilistas brasi-

leiros que desejam vêr patente o pro-

gresso do Radio no Brasil.

ALTO FALANTE...

f
I Secretario j Houver, o homem

. 'jtjc tanto- combateu nos Estados Uni-
; dos contraia nossa valar.isa(ão do café
'é um notável estadista. Acaba elle

agora mesmo de rcalisar. uma grande
campanha para obter receptores . de
TSF destinado aç-s pharoleiros,
gente humilde que vive* como si fos-

sem presidiários malfeitores," isolados

nos seus postos, longe de todo o con-
forto- e sujeitas a todas os perigos,
iLogo no começo Hooíer conseguiu,
de -.presente, para os pharoleiros, 38
receptares e 100 pares de phones.
Revblucionou-se a existência dos

dedicados: .homens, e foi uma revolu-
ção de grande beneficio para todo o
<rviço. Pois: si. comí'o T S F em
um pharol,' fica-se longe-, do-. que. os
homens. tém mão e perto.do que elles
podem fazer, de bom 1 . .

.

Durante a ultima grande greve que

se declarou na Inglaterra foram tran-

smitidos pelo radio photographia

instantâneos dos motins de Londres.

Os jornaes Americanos puderam

pblicar taes documentos 12 horas

depois do momento em que se passa-

ram os acontecimentos.

Ura distincto amigo:do Electron

residente em Entre-Rios teve. a bôa

fortuna de receber . nitidamente as

irradiações da estação radio-diííu-

sora de Associacion do Paraguay.

A estação experimental radiotele-

graphica da Radio Sociedade (S Q
IX) tem obtido ultimamente grande
alcance, trabalhando com muito pro-
veito para os moços que ali prati-

cam.
E' necessário recordar que a ins-

trucção dos escoteiros contiua sendo
feita diariamente

Está encarregado do ensino da lei-

tura rad.oteLgraphica (Morse) o
operador Renato Leão de Aquino.
O curso funeciona 1 diariamente ás 17

horas

.
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Publicação de Radio Cul-
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Miss Katherine Emrnet falando no
Shakespeare Associatíon o£ America,
New York, mostrou que o radio re-

viveu no espirito publico a admiração
pelo grande poeta inglez. Depois de

haver irradiado muitas scenas de
Hamlet, Romeu-Julíetta, etc, Miss
Emrnet recebeu volumosa correspon-

dência applaudíndo a iniciativa.
" Evidentemente, disse ella, ha pouca
gente tjue syntonisa seu receptor com
o fim de receber assumptos educati-

vos. A maioria qu;r apenas diver-

tír-se". E' natural.

Mas o divertimento acaba fati-

gando e tornando -se monótono. A
litteratura e a scíencia, ao contrario.

Cada vez são mai s procuradas.
Antes assim ..

.

m

For toda parte augmentam as ins~

íallações receptoras nos asylos e hos-

pitaes

.

Com um posto central e adequa-

das canalisações, gastando relativa-

mente muito pouco as nossas casas

de Saúde e hospitaes facilmente pro-

porcionariam horas melhores aos

convalescentes, e, par seguro . . nada

de Alto Falantes.

K

Já se encontra no Studio da Radio

Sociedade o novo piano de concerto,

Slciuwaiy, especialmente encommen-
dado pelo Dr. Mário Saraiva, direc-

tor de Programmas e fornecido pela

Casa Wehrs.

-Electroc" Tive exclusivamente lie wetljf iimnimMnnteM e le lIoreK.
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CURIOSIDADES

Em cima: Esta senhorita, teve a pa-
ciência de construir vários recepto-
res minúsculos, collocal-os num [w-

gneno salão o com elies se apresen-
tar em uma exposição de Radio

Ao lado, o sr, Frank Gon Smith.
explorador e ethnolego que pretende
estudar us regiões Incultas do Ama-
sronas e 09 costumes dos Índios sul-

amerlcanos. O receptor de onda cur-

ta que 11» momento está mostrando,
servirá para manter-se em contacto

com o mundo civilizado lumo para

assombrar os nativos, augmentando-
Hie o eesi>clto pelo sobrenatural

Em baixo á esquerda está n senho -

rita Paulina Kopple mostrando um
receptor de radio construído numa
casinha. Figurou esse minúsculo re-

ceptor numa exposição de Radio

e funceloua tão bem como outro

qualquer tle bom tamanho

Em baixo á direita, vemos a de-

monstração de uma estação trans-

missora de radio-amador, em mi-

niatura

"*

^XCleetTon," v|tc eifllflilrimcnte de teim nnnanctnnlti c IíIíotm.



ív^AnAAAA(^AAAAAl^AAH^HW^AAAAAHV^AAA1VA'

PROGRAMMA DA

W Radio- Sociedade

Bléclroii (.](. hoje em deante não

m.iti, publicará os programmas quin-

fena^s da Radio Sociedade com

antecipação.

As díííiculdadcs encontradas pela

Secretaria da R. 5oeiedade para a

sua organização antecipada tèm sido

jasla ver. maiores

,

Actualmente, então, com as ir-

radiações das Operas cantadas no

Theatro Municipal, das conferencias

de Mine. Curie, na Escola Folytc-

clinica e de Mr. Paul Hazard, na

Academia de Lettras e outras au-

dicçoes imprevistas, mais ainda se

torna, dificil.

Todavia, um resumo das suas irra-

diações é possível se fazer teudo-se

em conta as prováveis atidicções

h;u;> o decorrer de uma quinzena.

A Rabio Socieuade irradiará,

todos os dias úteis ás 12 horas cm
ponto o

JoBNAL DO MEIO-DlA

12. horas— Noticias e telegram-

mas.
12,15 m. — Carteira Cambial c

Bolsa de Mercado-
rias.

12,20 rn. — Supplemento musical

:

Xmlição de discos

Pathé

.

12,iS m .
— A.'s Segundas : Pagina

Sportiva ; ás Terç»#

:

Pagina Agronom ica ;

ás Quartas : Pagina
Literária : ás Quin-
tas : Pagina Infantil

;

ás Sextas : Pagina
Feminina ; aos Rab-
badps : Pagina Do-
mestica .

12,45 m. —Supplemento musical:

Audição de discos Co-
lômbia no novo mo-
delo "Sonora " "

.
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Noto: — Nos Domingos em que
iunecionar a estação

da Radio Sociedade,

ao Meto-Dia haverá
á transmissão do Jor-

nal do Domingo : No-
íicias, telegrammas,
notas sportivas do
dia v Supplemento
Musical

.

[rradiaçãò da Takdk

17. horas— Musica da orchestra

da Sorveteria Al-
vear, dirigida pelo

maestro Pickuian.

1/.45 m. — Quarto de hora in-

fantil ,

18,00 m. — "jornal da Tarde".
Noticias, cotações e

telegrammas.
Nata — Xos Domingos em que

iunecionar a Radio
Sociedade. far-se-há

um programma de
musica leve ou a

transmissão da opera
cantada em ''matineé

"

no . Theatro Munici-
pal.

Irradiação da noite

19,45 horas— Inicio da irradiação.

2ii,00 horas— "Jornal da Noite".
Noticias e telegram-

mas .

20.15 lii iras — Cursos da Radio
Sociedade.

20.45 horas— Irradiação da opera
cantada no Theatro
Municipal ou silencio

da estação quando
tocar ao Radio Club
a vez de irradiar da-

quelle Theatro.

ífoto: — A Radio Sociedade irra-

diará do Theatro Mu-
nicipal, ás Segundas.

Quintas e Sextas e o

Radio Club, ás Ter-
ças, Quartas e Sab-
hados. Os Domingos
serão alterados entre

as duas estações.

Previsão do tempo:

AQS QUE «UNTAM:...

Iniciando hoje esta secção, Elec-

tron, vae de encontro aos desejos

de muitos dos seus leitores, prehe-

encher uma falha que se notava ile

ha muito em suas paginas.

Quantos leitores de Electron nâo

terão um dia desejos de receberem

um conselho technico, uma informa-

ção qualquer sobre o funecionamento

de determinado apparelho, a exac-

tidão do prefixo de uma estação e

horas de seu funecionamento, efe?...

Tanto quanto nos permittirem os

nossos conhecimentos e as .
fontes

informativas das quaes lançaremos

mãos, as respostas aos que pergun-

Itun, serão dadas, com a maior bre-

vidade possível.

• De accórdo com a Direcção da

Radio Sociedade, toda correspon-

dência technica por ella recebida,

será por esta secção respondida in-

teressando assim não só ao consu-

lente como a outros que desgraça-

damente estejam soffrendo do

mesmo mal. .

.

I

Cursos de Radío-

sociedade

Inglês: Sr. Luiz Eugénio dé Mp-
raes Costa, Director do Athcnm S.

Luiz,

Assumptos de Hygienè: Dr. Se-

bastião Barroso, do Departamento

Nacional de Saúde Publica.

Português: Professor José Oi-

ticica do Externato Pedroll.

Çeoyrapkias. Professor Odilon

Portinho do Externato Peãrõ fl

Historia do Brasil: Proí<

Marques dos Santos, do Externato

PedroII.

Literatura fcrelncesà : Sta. Maria

Vellòió'.

risyska: Dr. Francisco Venâncio
Filho, do Externato Pedn. 11

Ceimito: Drs. Mário Saraiv
Instituto de Chiitiica v Cus

José da Silva.

Seviteuturti : Professor .Alberto

Sampaio, do .Museu Nacional *.

Annunclfir Ml "KJct-lr.nx'* é dtffundir í»mn provcltii 4t-u« produrioit

.
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Uma opera com-

pleta em discos

Segundo annunciamos no nosso nu-

mero antecedente, Electron teve a

opportunidade de no Domingo, 4 de

julho, praças a gent :

leza do seu dís-

tincto amigo Sr, Moacyr Flores, ir-

radiar integra!mente a opera de Giu-

seppe Verdi "II Rigoletto " do es-

túdio da Radia Sociedade, em dis-

cos phonographicos pertencentes á-

quelle senhor.

Mu'tas foram as pessoas que do

amplo estúdio da Radio, no Pavilhão

Tchccoslovaco tiveram ensejo de pre-

senciarem a irradiação que se fazia

n'um óptimo modelo da " Sonora "

,

Foi a primeira vez no Brasil, que

se transmttiu uma opera completa

gravada ep chapas de phonographo
e inúmeras felicitações receberam

Utectrvn e a Radio Sociedade pela

magnifica audição.

A collccçâo de 17 discos duplos

irradiados estava assim distribuida:

Riaolello: Barytono, Cesare For-

michi.

Duca de Mmtwa : Tenor, Giuseppe
Taccaui.

Gilda: Soprano, Inês Ferraris,

. .Sparafttcile: Baixo, Vincenzo Bet-

toni.

Magdalena : Contralto, G. Caiani.

Marullo: Barytono, L, Baldassari

Borsa: Tenor, C. Bos fanti.

Orchestra e coro do " Theatro
Scala" de Milão.

ACTO t (I
o

. QUADRO

1 — Preludio — (òrrhestra)

2 — Introduzionni c Ballata —
" Delia mia bel la. . .

"

3— Minuetto e Perigordino —
" Párt:te?..,Crudelel""

4— Coro — " Grau nuova "

.

5 — Scena de Monterone — "Ch'ío
gli parli

"

acto i (2o.quadro)

6 — Duetto Rigoletto — Sparafu-
cile — " Quel vecchio. ,

.

7 — Monologo Rigoletto — " Para-
siamo "

8— Duetto Gilda — Rigoletto —
Parte I — "Figlial. .. Mio
Padre "

9— Duetto Gilda — Rigoletto —
Parte II — Deh non par*
lare ai misero "

10— Ditetto Gilda — Rigoletto —
Parte III — " Giá da tre

lune "

M— Scena Gilda Giovanna —

Duca — " Giovanna lio dei

rimorse
"

12 — Duetto Gilda — Duca — (Parte
I) — "Ah! inseparabile

"

13— Duetto Gilda — Duca (Parte
II) — " Che rnami

"

14— Scena e ária Gilda — "Caro
nome"

15 — Finale — Parte I — *' Gualtier

Maldè "...

16— Finale Parte II — " Zitti zitti
"

ACTO II

17— Recitativo Duca — "Ella mi fu
rapita

"

18— Ária Duca — " Parmi veder le

lagrime
"

19— Coro — " Duca — Duca ?
"

20— Scena e ária Rigoletto — Parte
I — Lara, Lara, "

21 — Scena e ária Rigoletto — farte
II — " Cortigiami vil razza
danssata

"

22— Scena e duetto Gilda — Rigolet-

to — " Mio Padre!
"

23 — Duetto Gilda — Rigoletto Parte
I " Tutte le feste ai tempio.

"

24 — Duetto — Gilda — Rigoletto
—Parte II — " Solo per me
I'infâmia

"

25— Duetto — Gilda — Rigoletto

Parte III — " Compiuto
pur quanto".

ACTO III

26— Preludio e canzone Duca —
"E l'ami? La donna é mo-
bile

"

27 — Quartetto Gilda — Magdalena
— Duca Rigoletto — Parte
I " Un di se ben ramentami

"

28 — Quartetto Gilda — Magdalena
— Duca — Rigoletto —
Parte II — "Bella figlia

deli' amore"

29— Scena Tempesta — Gilda Gil-

da Magdalena — Rigoletto
— Sparafucile — Parte I

" Modi ritorna a casa. . .

"

30— Scena Tempesta — Gilda. Ma-
gdalena, Rigoletto, Sparafu-
cile — (Parte II) "E" ama-
bile in vero.. ,

"

31 — Scena Tempesta — Gilda, Ma-
gdalena, Rigoletto, Sparafu-
cile (Parte III) " Píetá di

uni mendico

"

32— Scena finale — Gilda. Duca,
Rigoletto (Fartei) "Delia
vendetta alfin"

33— Scena finale — Gilda, Duca
Rigoletto, (Parte II) —
" Chi é mai "

Uma nota irradiada

Na noite de 21 de julho de 1926

Noticiaram alguns jornaes que a

Radio Soc'edadç, na noite de ante-

ontem, tentou fazer-se ouvida em
Buenos-Ayres, resultando infrueti-

fera-s suas tentativas.

Ha um equívoco nessa noticia.

A estação de " broad casting " da

Radio Sosiedade funecionou normal-
mente sem preoceupação especial

de ser ouvida em lugar escolhido.

Normalmente ella é ouvida na
Republica Argentina e até no Chile,

conforme documentos em nosso po-

der.

O que se passou foi o seguinte

:

A Estação LOY de Buenos-Ayres
fez, na noite de traz-ante-hontem,

uma irradiação especial para ser

ouvida no' Rio de Janeiro pelos avi-

adores argeíltírios, actualmente

nossos hospedes. Sob o patrocínio

da Radio Sociedade, alguns asso-

ciados nossos instaliaram na Em-
baixada Argentina um apparelho re-

ceptor para receber a irradiação da

LOY de Buenos-Ayres, Por moti-
vos vários, entre outros a estática

e má localização do edificio da Em-
liaixada, a recepção foi má. razão

porque os associados da Radio-So-
ciedade, serv'ndo-íe da Estação Ra-
diotelegraphica BZ1AX communica-
ram-se com Buenos-Ayres pela ra-

diotelegraphia, trocando mensagens.
Como se vê a estação radiotele-

graphica da Radio-Sociedade não
fez irrad

:ação especial para a Ar-
gentina, como pôde parecer de no-

ticias publicadas em alguns jornaes.

SQDATA MANÍACOS

Sase-„

Um supporte de lâmpada miniatura

(flash-light) serve admiravelmente
para um crystal. Pode-se mudar ra-

pidament- de crystal dispondo-se de

dois ou tres supportes de lâmpadas
queimadas.

•KEí-Mron" ijeve wer ciínd n tenipre em tnilan rh enxu* de cominercln.



Um alfirtete de scgunrança fornece

um bom interruptor. .

Um disco de esponja de borracha
dimimie o ruído produzido pelas vi-

brações do filamento das válvulas

Basta um pouco de poeira nas

placas dos conductores ou mesmo en-

tre as terminaes para que surjam
ruídos e enfraqueça a recepção.

wum imumu rim iimnioí mitiii ntimitomni hmni i

Seu receptor

não oscilla?

Então verifique

:

!•) Si as battcrias A e B estão

em bom estado -

2.°) Si o tikler tem espiras suf-

ficientes.

3") Si está suf fielentemente pró-

ximo da bobina de grade.

A") Si a placa tem voltagem de

menos.

.

. ou de mais.

S") Si o condensador 'de pRone

está bom ou si tem capaci-

dade sufficiente.

6") Si a válvula embora illumi-

iiada não está com o fila-

mento esgotado.

de mais E Ws MENOS...

Tão bom é o receptor regeu ra-

tívo que tiâo oscilla como o que

não para de oscillar

.

— Meti apparelho não quer os-

cillar! Grita um Iritte.

— E o meu, é uma massada

:

não

quer deixar de oscillar. . .

O jdeal, em um regenrafivo é

obter sufficiente realimrntacão do
circuito de grade até o chamado pon-

estãò á pique de servir... mas, si

'.ogro: Nesse ponto as oscillaçôcs

surgem estragam tudo.

7
a

) Si não ha ruptura em alguma

connexão do circuito e dos

phohes

.

Seu receptor não quer parar de

oscillar F

Leia- o que está acima escripto. .

e faça no seu apparelho o que a

consciência lhe disser.

Acontece, porém, aqui algo de

muito importante : mesmo corrigindo

os defeitos apontados, muitas vezes

receptor oscilla sem parar; ê que

as pecas e os fios de grade e placa

estão muito próximos. Separe.

Alto-falante com dete-

tor de cristal

Se alguém disser que possue um
ri ceptor de galena que faz funecionar

mn alto falante, muitos poucos ama-

dores, acreditarão.

E' o caso d'aque!Ie que ouviu todas

as estações de Buenos-Ayres com um
rachitico galena... na capital da Ar-

gentina.

Parece impossivrl a primeira vista.

funecionario do Laboratório de Radio

do " Bureau of Standards ", explana

a sua theoria e relata experiências

feitas colhendo bons resultados com

um simples galena que fez funecionar

um alto-falante sem auxilio de qual-

quer amplificação.

Desta forma, elle se exprime

:

" Uma antena em forma de T de

ÍO metros de altura e 26 de compri-

mento foi ligada a um receptor de

crystal de sua invenção que por sua

vez teve a sua ligação com a terra.

Um bom alto-falante adaptado aos

bornes do telephone do tal receptor

ímu-cionou sem baterias,

Collccado a uma de distancia de

duas milhas mais ou menos em linha

recta, de uma estação transmissora,

quando se achou perfeitamente sin-

tonísado, funecionou perfeitamente em
alto-falante.

Comtudo essa recepção não teve o

volume que se poderia obter com um
apparelho de válvulas. A musica e

as vozes, no entanto, foram bastante

nítidas e com a intensidade approxi-

mada que se obteria com um desses

plionographos que produzem sons aba-

fados .

Na gravura que (Ilustra esta nota

se vê Morris Strock com o seu appa-

relho e ac*ma o circuito de sua inven-

ção.

A.:-

o que acima dissemos, mas se uma
pessoa autorisada no assumpto nos re-

latar e provar de altruma sorte o seu

feito, devemos acredital-a.

Pois bem, o Sr. Morris S. Strock

Quem desejará lazer experiência?

Ao menos para verificar se o senhor

Strock não se esqueceu de registar

qualquer particularidade do seu cir-

cuito seria bom tentar. .

.

Qisem nnnancfn em "Elcet ron" tem a certeza ílo t.\í(t>.
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CIRCUITO LUXON

As características do receptor
Lnxon são as seguintes:
L] e L2 são bobinas que podem ser

mudadas por ondas longas ou curtas,

com espiras necessárias, de accordo

SALVA VIDAS...

"Radio World" publicou ha dias
uni interessante processo utilíssimo
para quem disponha de apparelhos
de muitas válvulas.

E" sabido que em muitos delles
mãos pouco afeitas a taes objectos
facilmente queimam, de uma vez,

5, d c mais válvulas. Ura buraco...

O processo é simples. Basta in-
tercalar, conforme o desenho, uma
alta resisfonca entre o nea-ativn da

1 Ol

wjvfTBAt.

i^rBy-pass conde use*-

****<*>' a aJt.

batteria B e a terminal de A. Essa
resistência poderá ser muito bera

um poteneiumetro cuinmiini <lo

qual se abandona um dos terminacs,
usando apenas o ponteiro t O antro.

Tem-se, assim cerca de 400 Ohms.
Graças ao ponteiro será possível

ajustar a resistência.

Um condensador de passagem
simulando a resistência (cerca de
1.5 mfd.) é indispensável.

com o condensador C3, L2 e o
tickler. Deve ter espiras snfíici-

entes para fazer oscillar a válvula.
RI é uma resistência de grande va-
riável (Grid-leak).

Pode ser fixa. Pira as h-binas
LI e L2, desde que Cl possua 23 pla-
cas pode-se tomar como base, um

iicrophone Photo-

Eléctrico

Em um dos primeiros números do
ElectroH descrevemos a válvula pho-
to-electrica e apontamos as notáveis
aplicações do novo aparelho. Surge
agora, ultima novidade o micro-

=W
!

Os homens de sctencia não se
pertencem e sim d communldade.

Nós temos disso a prova, Infe-
lizmente.

E' que um bom companheiro e
amigo que ao nosso Indo contri-
buiu para a fundação dos alicer-
ces desta revista se viu de uni
momento para outro afastado do
nosso convívio para se dedicar
Inteiramente aos estudos de sua
especialidade.

Roquette Pinto deixou esta ca-
sa depois de ter plantado uma
tão boa semente. Desligado de
nossa actividade continuará no
entanto a nos orientar com os
seus sábios conselhos nés que
soubemos sempre reconhecer n*el-
Je um homem de larga visão, es-
pirito culto e coração bondoso.

Por Idênticos motivos, se reti-
rou do ELECTRON, a nossa bôa
companheira Professor Heloísa
Alberto Torres que na sua ca-
thedrn no riu seu Nacional é for-
çada a empregar toda a sua acti-
vidade e intellígencia.

Profundas saudades nos deixa-
ram esses dois bons amigos aos
quaes prestaremos uma singela
homenagem conservando os seus
numes como fundadores do (tl.K-
CTRON, no nosso EXPEDIENTE.

tubo de 3 pollegadas: LI =60 es-

pias; T.2 = 30 espiras, para ondas

de 250 a 40(1 metros.
Para ondas curtas: LI = '$' a 12

espiras; L2 = 3 a 5 espiras. Esses
números, porem, não podem ser ab-

solutos. Só a experiência determi-
nará o numero certo de espiras ne-

cessários cm cada caso.

••:«*.•:«• <«•..,•:>;:.•»>;.•>»>;.•:;•

phone photo-electrico de qnc se

dizem coisas assombrosas.
O principio physíco é sempre o

mesnjo! a vou produz variações em
um raio luminoso que actua sobre

uma válvula photo-eléctrica.

A corrente decinca gerada na su-

perfície photo-electrica (de Sele-

tiínnn é. assim, modificada pelas

ondas sonoras. Como não ha quasi

inércia nos elementos em jogo o

anua relho deve acompanhar mara-
vilhosamente as ruem n ires inflexões

flâ ri ih? ira e da palavra.
Nos estúdios, em que se gravam

discos de trraitinphone o nosso mi-

crophóne tem dado óptimos resul-

tados.

A clrculitcflu de «Electron" è Hn/sm entre ..>- radlm-amailit rn hriiallelroa.
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O ANNO LYRICO DOS RADIO-AMADORES

Artistas da Companhia Lyiica do Theatro Municijiu! tendo ao rentro o Kjnprezurio AVulttír ilocclii

H empreziirio Scotto cercado das «elebres artistas da sua ("oin|>:i nliin Lvrica, a liordo do

"G-iulio Oézàre" eque estreará no próximo dia 12 ào nosso' Theatro Lyrico

lrm l^mnde vrvli-ii i>i-rainrit n "BleelTOll" cíliíini.. n tteu im me lior todtl [Hirte.
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Recentemente os jornaes diários da
'uglaterra têm noticiado experien-
rlas com o "Telephony Duplex",
"•itre um navio de passageiros e a
•lha de Querasey no Canal da
Mancha.
Essas experiências deram um re-

bitado magnifico, pois foram man-
tidas communicações até uma dis-

tancia de ?0 milhas sem antenna e
sem terra sem interferência do trans-
missor de "scentelha" insallado a
!-r>rdo e que trabalhou com onda de
L'jO metros.

Essas provas foram realisadas

p*5'.0 Sr. Derilc Shannon com as
íe-juintes conclusões:

I
o
) Transmissão e recepção sem

sr.tenna e terra de qualquer es-

teie;
C) Um receptor altamente se-

!ectivo e sensível {recepção de ou-
ti ís estações até uma distancia mi-
-i ma da antenna da estação de
" Rroadcastíng " local).

5°) Possibilidade de empregar a
*í'ephonia "Duplex" até em com-
púmentos de ondas de S metros.
4o

) Um receptor que não réirra-

5°) Portátil e simples em extre-
mo.
Em vista destas phantasticas no-

i^ias os technicos discutiram em
como todas as experiências foram
ir.ysti ficadas. Provas foram feitas

rrtâo com o transmissor e receptor
Liótantes um do outro algumas polle-

idas e também diversos emisores
(:ets) funccionando ao mesmo tempo
sem a minima interferência. Era
r.\a nova experiência capaz de de-
;"instrar a impossibilidade de inter-

nj.r.per uma conversação bi-latcral

como sempre acontece com os tele-

; 'ones da ... Light.
Com o receptor bem perto da esta-

ção de " Broadcasting" de Birmin-
i.lian, um grande numero de outras
'. 'ações foram ouvidas sendo a prin-
r.

:

t j\ a de Boumemouth situada mais

ou menos a 20 milhas de distancia.

E os signaes eram tão fortes e puros
que os ouvintes somente se conven-
ceram da realidade da prova quando
o "speaker" da estação falou iden-
tificando-a

.

Duas vauvulas foram empregadas,
com recepção absolutamente clara,
sem ruido de espécie alguma, nem
distorsão.

Os entendidos no assumpto decla-
raram que somente um super-regene-
rativo com uma pequena antenna in-

terna pode as vezes dar resultado
equivalente mas não com tanta facili-

dade e com um único centro I.

O apparelho transmissor é contido
n'uma caixa medindo 24X12X12 pol-
legadas, com uma só válvula oscíl-
ladora e uma moduladora e seu in-
ventor diz que tem conv rsado com
estações da Nova-Zelândia e do Mé-
xico.

Elle porem não divulgou os circui-
tos dos seus apparelhos e é tão sen-
sacional o que se tem conseguido
que é impossível negar-lhe o mérito
e as vantagens que terá nas suas fu-
turas applicações:
Poucos imaginarão a utilidade

incontestável que terá o referido ap-
parelho para o exercito, a aviação,
communicações de trens em movi-
mento, nos pharoes, em barcas salva-
vidas e t m todo os logares onde uma
antenna fôr impraticável.

Para a recepção de Broadcasting"
o receptor é ideal devido a sua selecti-

vidade sensibil.dade e facilidade de
manej o

.

Tudo isto é o resultado de alguns
annos de pesquízas sobre o assumpto
e seu inventor sempre trabalhou ba-
seado no principio de que a antenna
era um obstáculo para obter uma
transmissão e recepção perfeitas.

PREFIXOS IMAGIDNAES

( Para os 'Radiotelegraprusfas

Amadores )

— Austrália

;

— Bélgica

;

— Bermuda

;

— Bolívia;
— Erazil

;

— Canadá

;

— Chile;
— Columbia

;

— Costa Rica;
— Tchecoslovaquia ; .

— Dinamarca; '

— Espanha

;

— Egypto;
— França;
— Gran Bretanha

;

— Irlanda Sptentríona!

;

— Estado livre da Irdanda;
— Suissa;
— Ilhas Hawaii;
— Itália;

— Islândia

;

— Japno;
— Âllemanha;
— Luxemburgo;
— Noruega ;— México;
— Marrocos

;

— Hollanda;
— Africa do Sul;
— Áustria

;

— Portugal

;

— Palestina

;

— Ilhas Phi'ipinas;
— Porto Rico

;

— Cuba

;

— Argentina

;

— Rússia;
Finlândia*;

- Suécia

;

- Gibraltar

;

Polónia

;

Estados Unidos da America;
Tunis

;

- Humgr ia

;

V — Uruguay;
Estações moveis

;

índia

;

- Yugo-slava

;

Nova Zelândia.

A
B
Be
Bv
Bz
C
Ch
Ca
Cr
Cs
D
E -

Eg
F
G
Gi
Gvr

H -

Hu
I -

Ic

J -

K
L -

La
M
Mf
N -

Q -

O -

P -

Pe
Pi-
Pr
Q -

R -

R —
S -
SM
ss -

T -
U—
V -
W -

X e

X —
Y —
YS -

Z —

O broadcasting acaba de ser inau-

gurado na Venezuela,

Em Caracas os transmissores são

realisados por tuna companhia indus-

trial que tem exclusiva concessão

para o commercio referente a T S F.

Citar qqh cmmA* cie l£adtn n nome <»o '"llcclrun" é TDltdio vervlvo n "Electrou'
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Àllocn aos Engenheiros Geographos de 1925

Pelo Dr. Henxiqiis Korkt

Estimados amigos e collegas:

Sejam de agradecimento mi-

nhas palavras aos jovens colle-

gas que se lembraram tio velho e

cansado protessor, para ser seu
intro 'uctor na vida pratica que
vao inaugurar, bó posso attn-

buir á duas razões esta inespe-

rada escolha: a primeira, é á
extrema gentileza dos discípulos

que os cega sobre as 'eficiên-

cias do ensino do seu antigo mes-
tre e a segunda, a consciência

que ainda nutro, de naja longa

vida de ensinador, nunca ter

ommettido scientemente uma in-

justiça. Naturalmente fui mui-
tas vezes obrigado a ser severo,

quando o saber de nm alumtio

era de facto insufficiente, por-

que a sciencia que ensinava me
parecia, e ainda me parece, fun-

damental na carreira do enge-
nheiro , Todos aquelles que lan-

çarem um olhar perscrutador
sobre o que se chama os pro-

gressos da civilisacão moderna,
não poderão, por certo, deixar
de reconhecer que todos têm
como base applicações directas

de physica, que os antigos deno-
minavam, com razão, a philoso-

phia natural

.

O telegrapho commum, com
seus múltiplos aperfeiçoamentos
c, talvez mais ainda, a maravi-
lhosa radiotelegraphia ; os raios

X, a photographia commum e

em cores, a stenographia com as

modernas applicações topogra-
phicas; a illuminação eléctrica,

o transporte eléctrico da ener-

gia, etc, etc, são alguns exem-
plos daquillo que affirmo, e to-

do alumno que chegar a se for-

mar, sem ter conhecimento suf-

iciente das bases dessas appli-

cações, entrará na vida pratica

em evidentes condições de infe-

rioridade, em relação a seui
collegas, que deram mais im-

portaíc ;a a esse estudo funda-
mental .

Tinha, pois, muita razão,

quanlo me via forçado a repro-

var alguns discípulos que não
se haviam sufficientemente es

['orçado. Hoje, quando já pas
saram alguns afmos que, certa-

mente, augmentaram o seu po-

der de meditação, reconhecerão

que tinha dever de ser severo,

mas que a saneção desagradável
de uma re^rovaqao timia pes-

soalmente para o velíio protes-

sor quasi a mesma impressão de
tristeza que para o aiuumo sn-

tcliz.

A desculpa que apresentam
mimas Vd.cS uj tflSadl^ieliCuI

de sauer, u^iCuipa que muitas
vezes ouvi íoimuiar, era que,

uepuis, quando estivessem li-

vres oa aul^aça das pruvas, es-

tuuariain maia sucegutiameute, e

completariam seu sauer. £,ssa

promessa e lailaz, e a experiên-

cia geral tem mostrado que o

tempo, que se promette aprq-
veiar para refazer os estudos,

que deveram ter sido realisados

na occasião opportuna, nunca
mais apparece, por numerosas
razões.

Entrando-se na vida pratica,

tendo de fazer certo trabalho
protissional, todo o tempo dis-

ponível dçve ser consagrado ex-
clusivamente a completar a ins-

trucção de que se tira o pão
quotidiano. Os annos se pas-
sam, e as noções, ainda incom-
pletas e mal assentadas, de ou-
tros assumptos, cahem no olvi-

do,, e se algum dia, com a mu-
dança da situação profissional,

tiver de se cuidar do assumpto,
dantes desprezado, encontram-
se nisto as maiores diíficulda-

des. Se, pelo contrario, tiver se
seguido o curso normal dos es-

tudos com a devida regularida-
de, tal cousa não acontece.

Naturalmente, nutre-se algu-
ma sympathia ma :s assignalada
por uma ou outra disciplina, e é

natural que se lhe consagre
maior somma de estudos com-
plementares, mas a, base das de-
mais fica solida, para que no
dia em que for necessário uti-

lisal-as se encontre facilidade

em reenectar o estudo pela lei-

tura dos livros de aula, cujo as-

pecto é familiar e que se abrem
por si no logar desejado. Não
quero com isto dizer que não
devem ser lidas as obras mo-
dernas. Bem pelo contrario,

com o correr dos annos, a sci-

encia e suas applicações progre-
diram e, em dado momento, es-

ses progressos assumem a maior

importância, mas a leitura dos
livros de base, facilita eçtraor-
dinariamente o aproveitamento
dos modernos.

U engenheiro, seja qual foi

a sua espeCiaiiOadc, deve sem-
pre ier. u trauamo suppiemen-
lar a.0 que e uiaicauo pela natu-
reza ou seu sérvio, deve ser
cousidcrauo cuino continuação
oeste, e touas as noras disponí-

veis serem utaisauas para per-

teiçoar a prot.ociicia, porque
em nossa proiissao ficar esta-

cionário equivaie a descanir, e o
uinco meio de não incidir em
tal decadência é procurar estar

a par das novidades, natural-
mente procurando as que dizem
respeito ás nossas preferencias,
amda que não sejam de ímme-
d.ata appiícaçâo. U supplemen-
to de raballio utilisado dessa
forma, absolutamente não é
tempo perdido, porque cultiva e
alarga nosso talento nativo; e,

si me é permittido falar de mi-
nha experiência própria, direi

que, outrora quando possuía
uma actividade cerebral de que
os annos e o estado valetudiná-
rio não me deixaram senão a
sombra enfraquecida, entrega-
va-me a muitos trabalhos fora
do serviço obrigatório, e não da-
va attenção aquelles que me di-

ziam estar perdendo tempo. En-
tretanto, passados intervallos ir-

regulares, que não posso enu-
merar, acontecia sempre que es-

ses estudos, reputados como sen-
do inúteis perdas de tempo, se

me manifestaram, como de utili-

dade considerável, que, não pou-
cas vezes, se podia cifrar em
vafttagens pecuniárias

.

õNo meu conselho de sempre
trabalhar, não quero absoluta-
mente significar o desprezo das
distracções. Muito pelo contra-
rio, as distracqões honestas são
tão Indispensáveis á saúde cor-
poral como á intellectual. De-
vem ser usadas com critério de
modo a não invadirem o tempo
que se deve reservar ao estudo
ou ao trabalho profissional. Nes
te sentido, as diversas espécies

de esporte desempenham notá-

vel papel, mas é indispensável

não se deixar dominar por el-

les. Houve um tempo, mesmo
na nossa escola, em que o foot-

ball predominava de tal maneira
que não somente era prejudica-

da a frequência dos cursos, co-

mo também muito diminuia o
valor do estudo, pois é eviden-

Lelam om AiiitunGlo* de "ISle i'tron" que certamente lhe* In tereanarflo

.

_
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te que mu rapa? qwe fez três

ou quatro horas ãe foot-ljall não
ci>tá em condições intelleetuaes

e »physicas de assisti? com pro-
veito a nina. aula iU mathema-
tiea, por exemplo. Devemos,
conforme o adajíío, n«ir mas
não abusar.
Por mtntut vez, não quero

agora abusar de vossa paciên-
cia, atormcntando-vos com con-
selhos e admoestações, que são,

como sabeis, vezo antigo dos

velhos, especialmente dos que
foram neitres, e deveis perdoar,
porque partem de quem é vus-

so amigo verdadeiro, e como tal,

não procurando lisongear-vos,
prefere vos aborrecer um tan-
t'i. dizendo-vGs o que lhe dieta a
experiência e o desejo de vos
ser útil.

Adcu>, prezados discípulos

ajnígos, desejo mui sinceramen-
te mie sejaes felizes na vida de
trabalho que ides enrprehender.

A Electricidade Tellurica e o Radio
As correntes electric \s da lei-

ra e o seu magnetismo estão em
oraem do dia nos meios seíen-
tlficos.

A "Carnegle Institution" de
Washington, o pruf. Swann da
Vale L'n.ívers;ty e outros espe-
c alistas dii physica do globo
estão «mpenhadus íw estudo de
ambas. Um Interessantes artigo
E. E, Free, publlèàcíó. no "Po
nulur Radio" resume dados
muito CUI*0808 íi respeito. Elle
i.i-meya mostrando que vivemos
de facto entre duas placas de
um imntcnso e> ndensador carre-
g. jtio, com o potencial, entro
armaduras, de algumas centenas
de valas. Porque a .superfície do
sole estft sempre electrisada r.s-

ga t.lvãmente; e a athimosphera,
ii ar. na altura de uni homem,
aatj. num jji lencia.1 ile cerca di
-'OU volts, mais positivos do que
a terra.

32 essa differença de poten-
cia] cresce com a altura. Uma
aiut-nn;; de altura usual esta
em potencial correspondente a
nus '2.000 voits àclma do uue
apijesenta o solo.

íjp entanto, apezar disso, não
estalam seèntelhas entre, as an-
tenn,>: e o solo, nem tão pouco
somtóa fulminados. Pontue v Si'

uue a carga eléctrica negativa
uue receebnícs eontiouainent.?
do solo não se aceumula em nos-
so corpo, a medida que a rece-
bemos vamnl-ii ' - ..'ísmitindo

ao ar,
SI o eorp fosse isolante co-

mo o 1'i.lre, a-'uií! ;ee'. í>. u mes-
mo que se passa nos condonsa-
oores: soltaria a pjnteUia Iw
dé que ija armaduras e.negafísem
a ne ^es^aria difíersarja du po-
tencai . O ce-' 1

' ;j n- ':>. 9 qu*;
vivemos entr? as placas òe um
cundensador: -> solo e ,i.s ca»i:i-

das superiores Jj ai.

Entre essas duas ".'Irmad uras"'
a voltagem pede attingur mi-
lhões de volts. Em certas cir-

cumstaneias tif descarga do
condensador — air = solo — bh

processa: assim se forma o
"raio", scentelha, formidável
bem mostra o tamanho da car-

ga ilaquelie ssytema. Habitual-
mente a carg;:. negativa da ter-
ra perde-se lentamente no ar.
E. a terra também ineessante-
mente ganha. novas cargas.
Como? Qual a| origem da ele-
ctricidade negativa do solo?
Ainda não se sabe, cem segu-
rança. Talvez o attricto do pró-
prio ar na sueprficle do Globo,
talvez raios soiares eletroni-
cos. .

.

Em toldo cuso pelo que ahi fi-
ca vê-se que as ondas da
T. S. F. têm de caminhar no es-
paço entre duas formidáveis ca-
madas electrisadas.

_6>abe-se hoje ,jue a propaga-
ção das ondas é, como não po-
dia deixar de ser grandemente
influenciado peio e>leot|ro-mn,-
gnetismo da terra e da athmos-
phera. As modernas theorlas da
propagação das ondas e de sua
polarização, de que "Electron"
já tratou, graças aos estudos de
Eccles, Larmj.r, Alexanderscm,
Pickard e outros nãc prescin-
dem daquelles factores.

Desde Bufíon e mais tarde
Benjamin Franklin conhece-se
a electricidade do ar. Sabe-se
actualmente que em media, o/-
de E. JE Free, publicado no "Po-
da metro de altura, dá cerca
te ISO volts de potencial eléctri-
co em relação ao solo. Esse po-
tencial vae subindo em funeção
da altura, me a sem crescer na
mesma proporção. Ao contrario,
nas maiores alturas a cerca de
lo Km, mais ou menca, u po-
tencial da athmospher^ parece
voltar a ser negativo, comu o do
solo.

Essa região superior 6 for-
mada pela camada de "Heavlsi-,
de'" de encontro á qual 4s on-
das vão ter para serem refle-
ctidas, como as da ley, num es-
pelho
O potencial negativo da terra

n3o £ constante. Varia especiai-

i-iguras d& Radio

Br. Hapttae! 1'inbcirn, tendo u Vusrtu úi Hora Literária, da revista ", Sieaii",
ii ii estúdio ús Iludiu Sii^LLdáílL-,

Kiiiitnrfirameste, "Ulleeirvti " « rte^ende de •«>• lelíore» « tmn nelastoa.
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mento 4tirante as tempestades.
A'a vezes muda mesmo de na-
tureza: »<oma-se positivo em re-

lação flo ar cireumvisinho que
então, se manifesta eleetrlsadó

nega . t vameute

,

Tem-se verificado nas esta-

cões de estudo que a carga elé-

ctrica do solo ê maior logo iio

começo da noite, entre Se i&

hor; Is. Passa então a decrescer.

E' mínimo nas primeiras ho-
ras da madrugada, entre 3 e 6.

Duran|e o dia ha um máxi-
mo de novo, a cerca de li no-
ras e um mínimo vosperal de
cerca de * horas, que precede a

ascensão nocturna. Com as esta-

cões tio anuo varia tamoem a
electricidade da terra, nas lal-

titudes medias e alt s. E' maior
no inverno. Nas reglSes- Inter

tíopicaes, ao contrario, a díffe-

renca de potencial entre o solo

e o ar e sempre menor, e me-
nos variável com as estacões.

O potencial elecitrleo do solo

não é porém o mesmo em to-

dos os pontos d;i terra em uni

instante dado. Entre dois oon-
tos affastados, ha aifferengas.

Surgem, portanto, correntes ter-

restres", como acontece sempre
entre dois pontos entre os quaes
hii differença do "potencial".

A Carnegie Institution regis-

tou durante um antio as correti

t£ terrestres cm duas direcções:
N-8 e E-O,, em Watheroo, Aus-
trália,

Entre os resultados mais no-
táveis dessas Investigações, fi-

gura a favor de que as duas ;*-

maduras do immenso eoaidensa-

!i perder energia atravez o "di-

dor natural: ar-solo está sempro
eléctrico ", que ê tí athm*jsphe-
ra. Perdem lentamente. A ath-
mosphera descarrega o grande
condensador coom se fosse um
grande potenciometro. Um cor-
;io metallloo, isolado, erguido so-

bre <a solo funeciona como o

ponteiro do potenciometro:
quanto mais alto maior poten-
cial positivo abatrá.

O potencial eléctrico da ath-
mosphera pode ser facilmente
flemonstra-clo com um electro-

geopio de folhas de ouro,

>yv .*^t»*' ***** *&** **.*«»' %.*„*.. **.*#>:. ',j?

1 , %
i Leiam no próximo numero :

jp
* Super-Heterodyno ao ai- íjí

* cance .de todos

peln ínffenhetrt» Fe'Í3s Valente
*

ú Receptor Reinartz de uma ?•*

válvula M
por B-lam D. Wralten

; urutmo Lê o Jvariow

. .Descende o iaryiono Léo Ivit-
aittr de um a família nobre de aji-

tigos fidagos russos. liediftou-sc
antes de estudar a arte musical
a a aperfeiçoamento de línguas
("<< heti do o grão de doutor com

dístineção do Instituto Superior
de Línguas Oricntaes.

Enth.itsicismada peia arte dt>

canto recebeu então da celebre
professora ITemi-ÇHralãoni o pre-
paro necessário para estrelar em
i i* 1 no Th<atri, Municipal de
Klíarlcowalcançando um rápido e
sepuro sucesso realizando em se-

ti uída uma grande "tournée" por

toda a Rússia, ora como cantor.
ora como ensaiador, e finalmen-
te como director artístico de
companhias Igrlcas.

Como patriota, fez parte ãa
guerra Russo-Japoneza ãc 1904,
:t05 o da grande guerra de 1014.
, .Percorreu todo o Oriente can-
tando em. sua extensa carreira
artística 16G âh>ersos /) aspeis de
operas Un/Cas.

Yd nossa jKtiz a sua actuação
jit ils brilhante '.em sido no estn-
dio da Radio Sociedade e nos
concertos Shuphovií-os regidos por
Francisco Braga.

l)ig;i no aoHHa annunclu-rtie que compra em *na v:i*n pr<".i wymp&tblA an« tem por í-Ilpctrqn"
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OS CURSOS DA RADIO SOCIEDADE

HISTOlílA DO BEAtíLL

REVOLUÇÃO PERNAMBUCA-
>NA DE 1817

As ldeas liberaes que desde
fins do século XVIII haviam fei-

to explosão na Europa, vieram
repercutir com intensidade no
Brasil, animando ainda mais a
antiga, animosidade entra brasi-
leiros e portuguezes.

• Intensa, profunda era essa
animosidade em Pernambuco,
principalmente ' entre militares
brasileiros 6 portuguezes; dos
primeiros, alguns uniam-se a
vários paisanos exaltados contra
o domínio luso e, cbiUuiando-se
era sociedades secretas, trama-
vam ontra o governo

,

O commandante da guarnição
do Recife era o brigadeiro por-
tuguez Manoel Joaquim Barbo-
sa de Castro que, violento, gros-
seiro e sempre injusto para com
os officlaes brasileiros, era por
estes fundamente detestado.
Informado do que se tramava

o brigadeiro português; reclamou
providencias do eapltâo-general
de Pernambuco, desembargad «
Caetano Pinto de Miranda Mon-
tenegro e este dirigiu ás tropus
uma reclamação em que lh"9
lembrava a obrigação de atrl*

cta obediência ao poder e as au-
toridades constituídas

.

Isso foi a causa directa da re-
volução que rebentou em 6 d-?

março de 1817, no Recife, e que
se iniciou sendo morto o briga-
deiro Barbosa de Castro pelo
capitão brasileiro José de Bar-
ros Lima, alcunhado o "Leão
Coroado",
Ficou victorlosa a revolução,

apesar dos esforços envidados
contra ella pelo eapltâo-general
Montenegro que, encerrando-so
no forte do Brum, viu-se obri-
gado a capitular e a retirar-se
para o Rio de Janeiro.

Foi adoptada a forma repu-
blicana de governo; organizou-
se um governo composto do ca-
pitão Domingos Theotonlo Jor-
ge, do padre João Ribeiro Pes-
soa de Mello Montenegro, do dou-
tor José Luiz de Mendonça, de
Manoel José Correia de Araújo
e de Domingos José Martins.

Esse governo era assistido por
uma espécie de conselho de Es-
tado do qual fizeram parte Ger-
vásio Pires Ferreira, António
de Moraes e Silva (autor de um
afamado dlceionario da língua
portugueza), António Carlos Ri-
beiro de Andrada Machado e

Silva (ouvidor de Olinda e Ir-

mão de José Bonifácio), o deão
da Sê; Bernardo Luiz Ferreira
e Manoel José Pereira Caldas.

Para Ministro do Interior foi

nomeado o padre "Miguelinho"
(Miguel Joaquim de Almeida
Cas-Lro) e a revolução alastrou-
se para o norte á Parahyba e ao
Rio Grande do Norte e para o

sul á Alagoas.
No Ceara foram infruetiferos

os esforços dos republicanos,
sendo preso na vllla, hoje cida-

de do Crato o seminarista, de-
pois padre, José Martin iano de
Alencar, o qual, a 3 de maio,
depois da missa conventual, che-
gou a pregar em favor da repu-
blica recentemente implantada
em Pernambuco.
Na Bahia, foram também mal

succedldos og insurgidos pois o
seu emissário, padre "Roma".
(José Ignaclo Ribeiro de Abreu
Lima) não poude escapar íi me-
ticulosa vigilância que determi-
nara o capltão-general Conde
dos Arcos, e, pois, preso logo
ao desembarcar, foi immediata-
mente julgado por uma com-
mlssão presidida pelo próprio
conde; condemnado á pena ulti-

ma, foi fuzilado no campo da
Pólvora a 29 de março de 1817.

Forças de terra, enviadas da
Bahia ao mando do marechal
Joaquim de Mello Leite Cogo-
mlnho de Lacerda e de mar ea-
viadas do Rio de Janeiro, sob
o commando do vice-almlrante
Rodrigo José Ferreira Lobo,
conseguiram suffocar a revolu-

ção e extinguir a nascente re-

publica que teve pouco mais de
dois mezes de duração.
Dos chefes revolucionários o

padre Joãj Ribeiro Pessoa suici-
do u-se, os outros fugiram mas
pouco a pouco foram sendo pre-
sos.

A 23 de junho chegava ao Re-
cife o novo capltão-general Luiz
do Rego Barreto que mandou
processar os chefes por commls-
sões militares as quaes conde-
mnaram á morte Domingos
Theotonio Jorge, José de Barros
Lima, António Jostf Henriques e

o padre Pedro de Souza Tenó-
rio (vigário de ItamaraefL) os
<iuaes foram enforcados. Antes,
porém, jã haviam sido fuzila-

dos na Bahia o padre "Roma",
a 29 de março; Domingos José
Martins, o padre "Miguelinho"
e José Luiz de Mendonça, a 12
de junho.
O governo de D. João VI

mandou depois substituir essas
commlssoes militares por juizes

civis sob a presidência do des-
embargador Bernardo Teixeira
Coutinho. Essa "alçada" assim
formada tão desapiedada se
mostro :i para com os poucos
vencidos ainda sobreviventes
que o monarcha, como uma das
eommemorações de sua coroa-
ção, concedeu no dia dessa so-
lemnidade, 6 de fevereiro de
1818, plena amnistia aos mallo-
giados revolucionários.

Essa amnistia, porém, a qua-
si ninguém velu aproveitar;
quasl todos se não todos os
principaes implicados já repou-
savam na paz do tumulo . .

.

Marcos Baptista dos Santos

17.* PALESTRA SANITÁRIA
Pelo Br. Sebastião Barrossa, da
Secção de Educação e Propaganda
do Dep. Nac. de Saúde Publica

Porque sõ devemos beber agua fil-

trada ou fervida,

A agua ê o elemento principal
de todos seres vivos. Represen-
ta 70 % do peso total do homem.
Entra-nos no corpo com os líqui-

dos ingeridos, incorporada aos
alimentos; sane pelos escreme-
torfos — 60 % pelos rins, 28 T
pela pele, 20 °|° pelos pulmões,
2 °|° pelos intestinos e outros ór-

gãos. Temos necessidade, diaria-
mente, de 2,400 a S.700 c. c.

Calda com as chuvas, leva pa-
ra os córregos, riachos, rios tudo
que encontra na superfície da
terra — substancia» mineraes,
animaes, detritos vegetaes, etc.

E' por isso impossível encon-
trar, a não ser a da. chuva, agua
idealmente pura.
Também isso não é necessário.

Para que uma agua, seja potável,

é preciso que não contenha cer-

tos saes em certa dose, excesso
de matérias orgânicas, germens
pathõgenieos

.

Toda a agua que não fôr límpi-

da e saborosa, deve ser suspei-

tada. Entretanto sso pode enga-
nar e o mais seguro é precaver-

ão

.

Os escreta dos homens e dos

animaes doentes, cahidos a su-

perfície da terra., são pelas en-

xuradas levados para os cur-

soso d'agua. Os germens egual-

mente vehlculados pela agua são

os micróbios da cholera, da febre

typhoide e paratyphoides, das

dysenterias, das drjrrheas. Ovos
com larvas de parasitas animaes
podem tamlí jm ser encontrados;
— ovos da solitária lamblios (dos

coelhos e ratos), balantldios (dos

porcos), lombreigos, trlchoeeptr}-

ios, trematoides e muitos outros.

"Bl-ctroa" nfio leni Hubven «••.. picm^ila lln •ijnijnidiJii d<- nem leitores c nnniiiiclnjitt_'K
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